
الســطعم
4الصف      االبتدائى

أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢١مراجعات على شهرى 
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة:
أى احليوانات التالية أكرث تكيًفا للعيش ىف املناطق الباردة؟  ١

)ب( حيوان يستطيع اللهث بسرعة كبرية ) ا ( حيوان لديه أذن طويلة  
)د( حيوان يستطيع اجلرى بسرعة كبرية )جـ( حيوان لديه فراء كثيفة  

٢  عندما تلمس يدك كوب شــاى ســاخًنا فــإن العضــو املســئول عــن معاجلة املعلومات لكى تشــعر  باحلــرارة
هو ....................... .

)ب( املخ ) ا ( األعصاب 
)د( القلب )جـ( احلبل الشوكى 

أى من هذه التغريات ناجت عن األنشطة البشرية؟  ٣
)ب( قطع الغابات ) ا ( الفيضانات 

)د( التغري ىف درجة احلرارة )جـ( األمطار الشديدة 
تعترب ....................... من أمثلة الشفرات الىت يستخدمها اإلنسان لنقل املعلومات.  ٤

)جـ( تعبريات الوجه  ) ا ( الكتابة  
)د( جميع ما سبق )جـ( إشارات املرور  

تعتمد الكالب البوليسية على حاسة ....................... ىف التعرف على وجود األشياء دون رؤيتها.  ٥
)ب( السمع ) ا ( البصر 

)د( اللمس )جـ( الشم 

السؤال الثاىن: اكتب املفهوم العلىم:
 )........................( عضلة كبرية تساعد ىف حركىت الشهيق والزفري.   ١
)........................( األجسام الىت تسمح بمرور الضوء من خاللها، وال يتكون ظل خلفها.    ٢

السؤال الثالث: اخرت من العمود )ب( ما ين�اسب عبارات العمود ) ا (:

العمود )ب(العمود ) ا (
يتواصل عن طريق احلركاتاحليت�ان احلدباء

يتواصل عن طريق الراحئةالنحل
تتواصل عن طريق الضوءالنمل

تتواصل عن طريق الغناءاخلنافس

مــراجعــة )١(
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السؤال الرابع: استخرج الكلمة املختلفة:
قماش - زجاج – خشب – كرتون.   ١

املعدة – املرىء – احلجاب احلاجز – األمعاء الغليظة.   ٢
أغصان طويلة – أوراق عريضة – أوراق صغرية – جذور  داعمة.   ٣

السؤال اخلامس: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)         ( توجد اختالفات بني طريقة الكتابة احلالية والكتابات القديمة.    ١
)         ( يعترب القمر من مصادر الضوء.   ٢
)         ( يمكن لإلنسان التواصل ونقل املعلومات عن طريق الضوء.    ٣
)         ( عندما تسمع صوت الراديو تنتقل رسالة عصبي�ة من األذن إىل املخ عن طريق الدم.    ٤

السؤال السادس: اذكر مثاًل لكل من:
حيوان يصطاد فرائسه ىف الماء عن طريق صدى الصوت.   ١

مصدر من مصادر الضوء.   ٢
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 
عندما تشم راحئة األزهار تنتقل رسالة من األنف إىل املخ عن طريق ....................... .  ١

)ب( املرىء ) ا ( الدم 
) د ( اجللد )جـ( األعصاب 

ماذا حيدث للضوء عند سقوطه على سطح خشن؟  ٢
)ب( االنعكاس ) ا ( االنتشار  

)د( االمتصاص )جـ( االنكسار  
بعض األشجار مثلثة الشكل وذلك يساعد على ....................... .  ٣

)ب( انزالق الثلوج من فوقها ) ا ( مواجهة الرياح 
)د( امتصاص ضوء الشمس )جـ( التصدى لألمواج 

تتمزي احليوانات الىت تعتمد على صدى الصوت ىف صيد فرائسها حباسة ....................... قوية.  ٤
)ب( شم ) ا ( بصر 
)د( سمع )جـ( تذوق 

السؤال الثاىن: صنف التكيفات التالية إىل )تكيف تركيىب( أو )تكيف سلوكى(:
وجود صدفة قوية فوق ظهر السلحفاة.   ١

هجرة الطيور من مكان إىل آخر عند اخنفاض درجات احلرارة.   ٢
وجود أشواك حادة لدى نب�ات التني الشوكى.   ٣

نشاط البوم لياًل لصيد الفرائس.   ٤
رقصة النحل الكشاف ليخرب باىق النحل بمكان الزهرة.   ٥

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)         ( عندما يسقط الضوء على لوح من الزجاج الشفاف يتكون خلفه ظل له.    ١
)         ( يساعد الغشاء الرقيق ىف أعني بعض احليوانات على الرؤية بصورة جيدة ىف النهار.     ٢
)         ( االستجابة للمثري البصرى أسرع من االستجابة للمثري السمعى.    ٣
)         ( تتشابه طريقة التواصل ىف كل من النمل والنحل.    ٤

مــراجعــة )٢(
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السؤال الرابع: صوب ما حتته خط:
أنشأ املصريون القدماء نظام الكتابة المسمارية.   ١

تتواصل احليت�ان احلدباء عن طريق الرائحة.   ٢

السؤال اخلامس: اكتب املفهوم العلىم:
شــفرة بسيطة تتكون من أصوات صفارات طويلة وقصرية، ُيعربَّ عنها بكتابة مجموعة من الشــرط والنقاط.  ١
)........................(  
)........................( رسائل يرسلها اجلهاز العصىب بشكل سريع لدرجة أنك لن تتمكن من التفكري فيها.    ٢

السؤال السادس: اذكر مثاًل لكل من:
مادة معتمة.   ١

نب�ات يعيش ىف غابات السافانا.  ٢
حيوان من الربمائي�ات.  ٣
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 
أى مما يلى يساعد الزواحف على التخفى بني الصخور؟  ١

)ب( احلراشيف امللونة ) ا ( األرجل القصرية 
) د ( الفراء البني�ة )جـ( الفراء الذهبي�ة 

أى مما يلى يساعد على نشر بذور النب�اتات ىف أماكن بعيدة؟  ٢
)ب( البذور اللزجة ) ا ( البذور الثقيلة 

) د ( األوراق الكبرية  )جـ( البذور اخلفيفة والرقيقة 
يعتمد النحل ىف التواصل على ....................... .  ٣

)ب( الصوت ) ا ( الضوء  
)د( الغناء )جـ( احلركات 

أى األوساط التالية ال يتكون ظل خلفه عند سقوط الضوء عليه؟  ٤
)ب( لوح زجاىج شفاف ) ا ( قطعة خشب 

) د ( قطعة ورق كرتون )جـ( ملعقة معدني�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
)الرئتني  – البساط الشفاف - اجللد – اخلياشيم – املخ( 

حتصل الضفادع على األكسجني من الماء عن طريق  ....................... ، بينما حتصل األسماك على األكسجني من   ١
الماء عن طريق ....................... .

يساعد ....................... ىف أعني احليوانات الليلية على الرؤية بصورة جيدة ىف الظالم.  ٢
يعترب ....................... مركز التحكم الرئيىس ىف جسم اإلنسان.  ٣

حيصل اإلنسان على األكسجني من الهواء اجلوى عن طريق ....................... .  ٤

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)         ( يعترب إرسال أشجار السنط رسائل حتذيرية عرب الرياح من صور التكيف الرتكيىب.   ١
)         ( تتكون أنظمة التواصل من مجموعة أجهزة تعمل مًعا لنقل املعلومات.   ٢
)         ( تتواصل جنود النمل مع باىق النمل عن طريق إصدار راحئة قوية.   ٣

مــراجعــة )٣(
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السؤال الرابع: اكتب املفهوم العلىم:
)........................( املواد الىت ال تسمح بمرور الضوء من خاللها.   ١
)........................( التكيف الذى حيدث ىف جسم الكائن الىح.   ٢

السؤال اخلامس : صوب ما حتته خط ىف العبارات اآلتي�ة:
تستطيع اخلفافيش حتديد موقع الفريسة عن طريق انعكاس الضوء.   ١

ينتقل الضوء ىف خطوط منحني�ة.  ٢
احليوانات الىت تعيش ىف الصحراء لديها أذن قصيرة.  ٣

األجسام الشفافة يتكون ظل خلفها عند سقوط الضوء عليها.  ٤

السؤال السادس : اذكر مثاًل لكل من:
حيوان يصطاد فرائسه لياًل عن طريق اإلحساس باحلرارة.   ١

حيوان يتواصل عن طريق الغناء.   ٢
مادة شفافة.   ٣
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السؤال األول: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
)مصادر الضوء – ردود الفعل املنعكسة – السلوكى – أنظمة التواصل(

تعرف الرسائل الىت يرسلها اجلهاز العصىب بشكل سريع وال تتمكن من التفكري فيها بـ....................... .  ١
األشياء الىت ينبعث منها الضوء تسىم ....................... .   ٢

تعرف مجموعة األجهزة الىت تعمل ىف تكامل لنقل املعلومات من مكان آلخر باسم ....................... .  ٣
التكيف ....................... يطرأ على سلوك مجموعة من احليوانات.  ٤

السؤال الثاىن: اخرت اإلجابة الصحيحة:
يعتمد الشخص الكفيف على حاسة ....................... لتحديد مكان الشخص الذى يتحدث معه.   ١

)ب( السمع ) ا ( الشم 
) د ( التذوق  )جـ( البصر  

طريقة التواصل بني النمل هى ....................... .  ٢
)ب( الغناء  ) ا ( احلركات  

) د ( الصوت )جـ( الراحئة  
أى األجسام التالية حيدث عليها انعكاس للضوء؟  ٣

)ب( الورق ) ا ( اخلشب 
) د ( احلائط )جـ( املرآة  

أى احليوانات التالية لديها جهاز هضىم أطول؟  ٤
)ب( الثعلب ) ا ( الكلب 

) د ( الفأر )جـ( اخلروف  
تعلو درجة صوت احليت�ان احلدباء ىف ....................... .  ٥

)ب( موسم التغذية ) ا ( فصل الصيف 
) د ( موسم التكاثر )جـ( الماء الدائف  

السؤال الثالث: اكتب املفهوم العلىم:

)........................( اجلهاز املسئول عن هضم الطعام وإمداد اجلسم بالعناصر الغذائي�ة.   ١

)........................( نمط له معىن وإشارات محددة من حروف أو أرقام.   ٢

مــراجعــة )٤(
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السؤال الرابع: وضح طريقة التنفس ىف كل من:
اإلنسان.  ١

األسماك.  ٢
الضفادع.  ٣

السؤال اخلامس: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)         ( تتشابه أنظمة الكتابة احلالية مع أنظمة الكتابة القديمة.   ١
)         ( تساعد اآلذان الطويلة احليوانات على الشعور بالدفء.   ٢
)         ( يسىم ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح أملس وعاكس بانكسار الضوء.   ٣

السؤال السادس: استخرج الكلمة املختلفة:
فراء كثيفة – أذن طويلة – اللهث – فراء ذهبي�ة.  ١

ماء – هواء – خشب – زجاج.  ٢
املخ – احلبل الشوكى – القلب - األعصاب.  ٣
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

أى الصور التالية تمثل املسار الذى يسلكه الضوء لكى ترى الكرة؟  ١

) د ()جـ()ب() ا (

أى األجسام التالية تعكس الضوء بصورة أفضل؟  ٢

)ب( حجر معتم ) ا ( قطعة من اخلشب 

) د ( املعادن  )جـ( قطعة من القماش 

أى احليوانات التالية لديها أسنان حادة؟  ٣

)ب( الغزال ) ا ( الماعز  

) د ( احلصان )جـ( الذئب 

عند حدوث تغري بطىء يطرأ على البيئ�ة فإن الكائن�ات احلية ....................... .  ٤

)ب( ختتفى من البيئ�ة ) ا ( تنتقل إىل بيئ�ات أخرى 

) د ( تنقرض  )جـ( تتمكن من التكيف مع هذا التغري 

لون الفراء البني�ة السوداء من صور تكيف احليوانات ملساعدتها على العيش ىف ....................... .  ٥

)ب( اجلليد ) ا ( الصحراء 

) د ( الماء )جـ( الغابات االستوائي�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات اآلتي�ة:

)الشم – السمع – اللمس(

يمكن التميزي بني صوت القطط وصوت الكالب عن طريق حاسة ....................... .   ١

عندما تتعرف على راحئة األزهار  فإنك تستخدم حاسة ....................... .  ٢

يمكنك التميزي بني األسطح اخلشنة و األسطح الناعمة عن طريق حاسة ....................... .   ٣

مــراجعــة )٥(
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السؤال الثالث: صنف التكيفات التالية إىل )تكيف تركيىب( أو )تكيف سلوكى(:
اختب�اء احليوانات ىف جحور للهروب من ارتفاع درجة احلرارة.  ١

وجود بساط شفاف ىف أعني احليوانات الليلية.  ٢
وجود أذن كبرية لدى بعض احليوانات.  ٣

إطالق عامالت النمل راحئة قوية كرسائل تنبي�ه للنمل الكشاف عند نقص الطعام.  ٤

السؤال الرابع: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)         ( تتشابه الربمائي�ات واألسماك ىف طريقة التنفس حتت الماء.   ١
)         ( كل جزء ىف اجلهاز العصىب يعمل بمفرده دون التكامل مع باىق األعضاء.   ٢
)         ( طرق التواصل وإرسال الرسائل جيب أن تكون بلغة يفهمها املرسل واملتلقى.   ٣

السؤال اخلامس : صوب ما حتته خط ىف العبارات اآلتي�ة:
ىف عملية الشهيق تتحرك عضلة احلجاب احلاجز ألعلى وخيرج غاز ثاىن أكسيد الكربون من الرئتني.   ١

تتواصل احليت�ان احلدباء مع بعضها عن طريق الروائح.   ٢
من أمثلة املواد الشفافة الخشب.  ٣

السؤال السادس: اكتب املصطلح العلىم:
)........................( أجسام ال تسمح بمرور الضوء من خاللها.   ١
)........................( مجموعة من األجهزة الىت تعمل ىف تكامل لنقل املعلومات من مكان آلخر.   ٢
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة:
أى احليوانات التالية أكرث تكيًفا للعيش ىف املناطق الباردة؟  ١

)ب( حيوان يستطيع اللهث بسرعة كبرية ) ا ( حيوان لديه أذن طويلة  
)د( حيوان يستطيع اجلرى بسرعة كبرية )جـ( حيوان لديه فراء كثيفة  

٢  عندما تلمس يدك كوب شــاى ســاخًنا فــإن العضــو املســئول عــن معاجلة املعلومات لكى تشــعر  باحلــرارة
هو ....................... .

)ب( املخ ) ا ( األعصاب 
)د( القلب )جـ( احلبل الشوكى 

أى من هذه التغريات ناجت عن األنشطة البشرية؟  ٣
)ب( قطع الغابات ) ا ( الفيضانات 

)د( التغري ىف درجة احلرارة )جـ( األمطار الشديدة 
تعترب ....................... من أمثلة الشفرات الىت يستخدمها اإلنسان لنقل املعلومات.  ٤

)جـ( تعبريات الوجه  ) ا ( الكتابة  
)د( جميع ما سبق )جـ( إشارات املرور  

تعتمد الكالب البوليسية على حاسة ....................... ىف التعرف على وجود األشياء دون رؤيتها.  ٥
)ب( السمع ) ا ( البصر 

)د( اللمس )جـ( الشم 

السؤال الثاىن: اكتب املفهوم العلىم:
)احلجاب احلاجز(  عضلة كبرية تساعد ىف حركىت الشهيق والزفري.   ١
)أجسام شفافة( األجسام الىت تسمح بمرور الضوء من خاللها، وال يتكون ظل خلفها.    ٢

السؤال الثالث: اخرت من العمود )ب( ما ين�اسب عبارات العمود ) ا (:

العمود )ب(العمود ) ا (
يتواصل عن طريق احلركاتاحليت�ان احلدباء

يتواصل عن طريق الراحئةالنحل
تتواصل عن طريق الضوءالنمل

تتواصل عن طريق الغناءاخلنافس

مــراجعــة )١(



الصف الرابع االبتدائى 2

السؤال الرابع: استخرج الكلمة املختلفة:
قماش - زجاج – خشب – كرتون.   ١

املعدة – املرىء – احلجاب احلاجز – األمعاء الغليظة.   ٢
أغصان طويلة – أوراق عريضة – أوراق صغرية – جذور  داعمة.   ٣

السؤال اخلامس: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✓( توجد اختالفات بني طريقة الكتابة احلالية والكتابات القديمة.    ١
)✗( يعترب القمر من مصادر الضوء.   ٢
)✓( يمكن لإلنسان التواصل ونقل املعلومات عن طريق الضوء.    ٣
)✗( عندما تسمع صوت الراديو تنتقل رسالة عصبي�ة من األذن إىل املخ عن طريق الدم.    ٤

السؤال السادس: اذكر مثاًل لكل من:
)الدولفني( حيوان يصطاد فرائسه ىف الماء عن طريق صدى الصوت.    ١
)الشمس( مصدر من مصادر الضوء.    ٢
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 
عندما تشم راحئة األزهار تنتقل رسالة من األنف إىل املخ عن طريق ....................... .  ١

)ب( املرىء ) ا ( الدم 
) د ( اجللد )جـ( األعصاب 

ماذا حيدث للضوء عند سقوطه على سطح خشن؟  ٢
)ب( االنعكاس ) ا ( االنتشار  

)د( االمتصاص )جـ( االنكسار  
بعض األشجار مثلثة الشكل وذلك يساعد على ....................... .  ٣

)ب( انزالق الثلوج من فوقها ) ا ( مواجهة الرياح 
)د( امتصاص ضوء الشمس )جـ( التصدى لألمواج 

تتمزي احليوانات الىت تعتمد على صدى الصوت ىف صيد فرائسها حباسة ....................... قوية.  ٤
)ب( شم ) ا ( بصر 
)د( سمع )جـ( تذوق 

السؤال الثاىن: صنف التكيفات التالية إىل )تكيف تركيىب( أو )تكيف سلوكى(:
)تكيف تركيىب( وجود صدفة قوية فوق ظهر السلحفاة.    ١
)تكيف سلوكى( هجرة الطيور من مكان إىل آخر عند اخنفاض درجات احلرارة.    ٢
)تكيف تركيىب( وجود أشواك حادة لدى نب�ات التني الشوكى.    ٣
)تكيف سلوكى( نشاط البوم لياًل لصيد الفرائس.    ٤
)تكيف سلوكى( رقصة النحل الكشاف ليخرب باىق النحل بمكان الزهرة.    ٥

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✗( عندما يسقط الضوء على لوح من الزجاج الشفاف يتكون خلفه ظل له.    ١
)✗( يساعد الغشاء الرقيق ىف أعني بعض احليوانات على الرؤية بصورة جيدة ىف النهار.     ٢
)✓( االستجابة للمثري البصرى أسرع من االستجابة للمثري السمعى.    ٣
)✗( تتشابه طريقة التواصل ىف كل من النمل والنحل.    ٤

مــراجعــة )٢(
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السؤال الرابع: صوب ما حتته خط:
)الهريوغليفية( أنشأ املصريون القدماء نظام الكتابة المسمارية.    ١
)الغناء( تتواصل احليت�ان احلدباء عن طريق الرائحة.    ٢

السؤال اخلامس: اكتب املفهوم العلىم:
شفرة بسيطة تتكون من أصوات صفارات طويلة وقصرية، ُيعربَّ عنها بكتابة مجموعة من الشرط والنقاط.   ١

)شفرة مورس(  
)ردود الفعل املنعكسة( رسائل يرسلها اجلهاز العصىب بشكل سريع لدرجة أنك لن تتمكن من التفكري فيها.    ٢

السؤال السادس: اذكر مثاًل لكل من:
)اخلشب( مادة معتمة.    ١
)أشجار السنط( نب�ات يعيش ىف غابات السافانا.   ٢
)الضفدعة( حيوان من الربمائي�ات.   ٣
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 
أى مما يلى يساعد الزواحف على التخفى بني الصخور؟  ١

)ب( احلراشيف امللونة ) ا ( األرجل القصرية 
) د ( الفراء البني�ة )جـ( الفراء الذهبي�ة 

أى مما يلى يساعد على نشر بذور النب�اتات ىف أماكن بعيدة؟  ٢
)ب( البذور اللزجة ) ا ( البذور الثقيلة 

) د ( األوراق الكبرية  )جـ( البذور اخلفيفة والرقيقة 
يعتمد النحل ىف التواصل على ....................... .  ٣

)ب( الصوت ) ا ( الضوء  
)د( الغناء )جـ( احلركات 

أى األوساط التالية ال يتكون ظل خلفه عند سقوط الضوء عليه؟  ٤
)ب( لوح زجاىج شفاف ) ا ( قطعة خشب 

) د ( قطعة ورق كرتون )جـ( ملعقة معدني�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
)الرئتني  – البساط الشفاف - اجللد – اخلياشيم – املخ( 

حتصل الضفادع على األكسجني من الماء عن طريق  اجللد، بينما حتصل األسماك على األكسجني من الماء عن   ١
طريق اخلياشيم.

يساعد البساط الشفاف ىف أعني احليوانات الليلية على الرؤية بصورة جيدة ىف الظالم.  ٢
يعترب املخ مركز التحكم الرئيىس ىف جسم اإلنسان.  ٣

حيصل اإلنسان على األكسجني من الهواء اجلوى عن طريق الرئتني.  ٤

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✗( يعترب إرسال أشجار السنط رسائل حتذيرية عرب الرياح من صور التكيف الرتكيىب.   ١
)✓( تتكون أنظمة التواصل من مجموعة أجهزة تعمل مًعا لنقل املعلومات.   ٢
)✓( تتواصل جنود النمل مع باىق النمل عن طريق إصدار راحئة قوية.   ٣

مــراجعــة )٣(
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السؤال الرابع: اكتب املفهوم العلىم:
)مواد معتمة( املواد الىت ال تسمح بمرور الضوء من خاللها.   ١
)تكيف تركيىب( التكيف الذى حيدث ىف جسم الكائن الىح.   ٢

السؤال اخلامس : صوب ما حتته خط ىف العبارات اآلتي�ة:
)صدى الصوت( تستطيع اخلفافيش حتديد موقع الفريسة عن طريق انعكاس الضوء.    ١
)مستقيمة( ينتقل الضوء ىف خطوط منحني�ة.   ٢
)طويلة( احليوانات الىت تعيش ىف الصحراء لديها أذن قصيرة.   ٣
)املعتمة( األجسام الشفافة يتكون ظل خلفها عند سقوط الضوء عليها.   ٤

السؤال السادس : اذكر مثاًل لكل من:
)الثعبان( حيوان يصطاد فرائسه لياًل عن طريق اإلحساس باحلرارة.    ١
)احلوت األحدب( حيوان يتواصل عن طريق الغناء.    ٢
)الزجاج( مادة شفافة.    ٣
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السؤال األول: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
)مصادر الضوء – ردود الفعل املنعكسة – السلوكى – أنظمة التواصل(

تعرف الرسائل الىت يرسلها اجلهاز العصىب بشكل سريع وال تتمكن من التفكري فيها بـردود الفعل املنعكسة.  ١
األشياء الىت ينبعث منها الضوء تسىم مصادر الضوء.   ٢

تعرف مجموعة األجهزة الىت تعمل ىف تكامل لنقل املعلومات من مكان آلخر باسم أنظمة التواصل.  ٣
التكيف السلوكى يطرأ على سلوك مجموعة من احليوانات.  ٤

السؤال الثاىن: اخرت اإلجابة الصحيحة:
يعتمد الشخص الكفيف على حاسة ....................... لتحديد مكان الشخص الذى يتحدث معه.   ١

)ب( السمع ) ا ( الشم 
) د ( التذوق  )جـ( البصر  

طريقة التواصل بني النمل هى ....................... .  ٢
)ب( الغناء  ) ا ( احلركات  

) د ( الصوت )جـ( الراحئة  
أى األجسام التالية حيدث عليها انعكاس للضوء؟  ٣

)ب( الورق ) ا ( اخلشب 
) د ( احلائط )جـ( املرآة  

أى احليوانات التالية لديها جهاز هضىم أطول؟  ٤
)ب( الثعلب ) ا ( الكلب 

) د ( الفأر )جـ( اخلروف  
تعلو درجة صوت احليت�ان احلدباء ىف ....................... .  ٥

)ب( موسم التغذية ) ا ( فصل الصيف 
) د ( موسم التكاثر )جـ( الماء الدائف  

السؤال الثالث: اكتب املفهوم العلىم:

)اجلهاز الهضىم( اجلهاز املسئول عن هضم الطعام وإمداد اجلسم بالعناصر الغذائي�ة.   ١

)الشفرة( نمط له معىن وإشارات محددة من حروف أو أرقام.   ٢

مــراجعــة )٤(
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السؤال الرابع: وضح طريقة التنفس ىف كل من:
اإلنسان.     )عن طريق الرئتني(  ١
)عن طريق اخلياشيم( األسماك.   ٢
)عن طريق اجللد والرئتني( الضفادع.   ٣

السؤال اخلامس: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✗( تتشابه أنظمة الكتابة احلالية مع أنظمة الكتابة القديمة.   ١
)✗( تساعد اآلذان الطويلة احليوانات على الشعور بالدفء.   ٢
)✗( يسىم ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح أملس وعاكس بانكسار الضوء.   ٣

السؤال السادس: استخرج الكلمة املختلفة:
فراء كثيفة – أذن طويلة – اللهث – فراء ذهبي�ة.  ١

ماء – هواء – خشب – زجاج.  ٢
املخ – احلبل الشوكى – القلب - األعصاب.  ٣
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السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

أى الصور التالية تمثل املسار الذى يسلكه الضوء لكى ترى الكرة؟  ١

) د ()جـ()ب() ا (

أى األجسام التالية تعكس الضوء بصورة أفضل؟  ٢

)ب( حجر معتم ) ا ( قطعة من اخلشب 

) د ( املعادن  )جـ( قطعة من القماش 

أى احليوانات التالية لديها أسنان حادة؟  ٣

)ب( الغزال ) ا ( الماعز  

) د ( احلصان )جـ( الذئب 

عند حدوث تغري بطىء يطرأ على البيئ�ة فإن الكائن�ات احلية ....................... .  ٤

)ب( ختتفى من البيئ�ة ) ا ( تنتقل إىل بيئ�ات أخرى 

) د ( تنقرض  )جـ( تتمكن من التكيف مع هذا التغري 

لون الفراء البني�ة السوداء من صور تكيف احليوانات ملساعدتها على العيش ىف ....................... .  ٥

)ب( اجلليد ) ا ( الصحراء 

) د ( الماء )جـ( الغابات االستوائي�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات اآلتي�ة:

)الشم – السمع – اللمس(

يمكن التميزي بني صوت القطط وصوت الكالب عن طريق حاسة السمع.   ١

عندما تتعرف على راحئة األزهار  فإنك تستخدم حاسة الشم.  ٢

يمكنك التميزي بني األسطح اخلشنة و األسطح الناعمة عن طريق حاسة اللمس.   ٣

مــراجعــة )٥(
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السؤال الثالث: صنف التكيفات التالية إىل )تكيف تركيىب( أو )تكيف سلوكى(:
)تكيف سلوكى( اختب�اء احليوانات ىف جحور للهروب من ارتفاع درجة احلرارة.   ١
)تكيف تركيىب( وجود بساط شفاف ىف أعني احليوانات الليلية.   ٢
)تكيف تركيىب( وجود أذن كبرية لدى بعض احليوانات.   ٣
)تكيف سلوكى( إطالق عامالت النمل راحئة قوية كرسائل تنبي�ه للنمل الكشاف عند نقص الطعام.   ٤

السؤال الرابع: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✗( تتشابه الربمائي�ات واألسماك ىف طريقة التنفس حتت الماء.   ١
)✗( كل جزء ىف اجلهاز العصىب يعمل بمفرده دون التكامل مع باىق األعضاء.   ٢
)✓( طرق التواصل وإرسال الرسائل جيب أن تكون بلغة يفهمها املرسل واملتلقى.   ٣

السؤال اخلامس : صوب ما حتته خط ىف العبارات اآلتي�ة:
)الزفري( ىف عملية الشهيق تتحرك عضلة احلجاب احلاجز ألعلى وخيرج غاز ثاىن أكسيد الكربون من الرئتني.    ١
)الغناء( تتواصل احليت�ان احلدباء مع بعضها عن طريق الروائح.    ٢
)الماء( من أمثلة املواد الشفافة الخشب.   ٣

السؤال السادس: اكتب املصطلح العلىم:
)أجسام معتمة( أجسام ال تسمح بمرور الضوء من خاللها.   ١
)أنظمة التواصل( مجموعة من األجهزة الىت تعمل ىف تكامل لنقل املعلومات من مكان آلخر.   ٢




